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 3-مرفق  
  التعليمات العامة املرسلة جلميع الطلبة لكيفية ارسال امللفات اخلاصة هبم اىل الكنرتول املختص

 2020-2019الفصل الدراسى الثاىن    إمتحاانت
 جامعة الفيوم  -كلية اهلندسة   

 
، من خالل تنزيله من موقع الكلية البحثية  املطلوب منه ىف االوراقاالسئلة /قوم كل طالب ابستالم ملف  ي ▪

 على االنرتنت، او من خالل استاذ املادة مباشرة.
  
 :يقوم كل طالب ابرسال امييل اىل ▪

 ابلفرقة التابع هلا.الكنرتول املختص   ➢
 يتم االرسال على االمييل اخلاص ابملادة )لكل مادة امييل خاص هبا( واحملدد على موقع الكلية. ➢

 
 مدون يف صدره ما يلى:يقوم كل طالب ابرسال امييل  ▪

 اسم الطالب. ➢
 رقم اجللوس. ➢
 الفرقة. ➢
 الرقم القومى. ➢
 التليفون/املوابيل.رقم   ➢
 كود املادة. ➢
 اسم املقرر البحثى. ➢

 
 .، على ان تستوىف الشروط التالية:ويرفق ابالمييل ملف حيتوى هلى املادة العلمية املرسلة   ▪

 جيب اال حيتوى امللف بداخله على اى شىء يستدل به على اسم الطالب.  ➢
 اسم امللف الذى سيقوم الطالب ابعداده والذى جيب ان يكون ابللغة االجنليزية ىف الصورة التالية: ➢

 رقم اجللوس -كود املادة-قسمال
 مثال

Civil-317-3170.pdf  
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 .واحملدد من قبل استاذ املادة  يلتزم الطالب حبجم ونوع امللف املرسل ➢
مساءا،  11.59يلتزم الطالب ابرسال االمييل مرفق به امللف، طبقًا للجدول املعلن حبد اقصى الساعه  ▪

 واال اعترب غائباً عن االمتحان.
 –سي دى  – ةمطبوعنسخة ابى وسيلة متاحة ) –ارسال االمييل، يتم ارسال نسخة  باذا تعذر للطال ▪

 اخل( اىل الكنرتول املختص.  –فالش ميمورى  
 يتم إرسال امليل من خالل امييل اجلامعة. ▪
 يلتزم الطالب ابحملتوى العلمى املطلوب منه واحملدد من استاذ املادة.   ▪

 

 

 

 

 وكيل الكلية
 والطالبالتعليم  لشئون  

 

حممد مصطفى العسلى  .أ.د    

  
  اتى ابلتوفيق.يومتن  خالص حتيايت

 هذا وابهلل التوفيق وعلى هللا قصد السبيل،

 

الملفنوع  رقم الجلوس للطالب  كود المادة القسم   

Civil 317 3170 Pdf 





القسم الالئحة الفرقة مسلسل اسم المادة بالعربي اسم المادة باالنجليزي كود المادة email

1
حساب التكامل والجبر والھندسة 

التحليلية
Integral calculus, Linear Algebra 

and Analytic Geometry
MTH002 eng_pmth2@fayoum.edu.eg

2 مبادئ المجاالت الكھرومغناطيسية Basics of Electro-magnetic Fields PHY002 eng_pphy2@fayoum.edu.eg

3 ديناميكاالجسيمات Dynamics of particles MEC002 eng_pmec2@fayoum.edu.eg

4 البرمجة وتطبيقات الحاسب االلي Computer for Engineering ENG003 eng_peng3@fayoum.edu.eg

5 أسس التصنيع الھندسي
Fundamentals of manufacturing 

processes
ENG004 eng_peng4@fayoum.edu.eg

6 الرسم الھندسي واالسقاط (2)
Engineering Drawing and 

projection (2)
ENG005 eng_peng5@fayoum.edu.eg

1 المعادالت التفاضلية Differential Equations MTH102 eng_c102@fayoum.edu.eg

2 تحليل وميكانيكا اإلنشاءات 2 Structural Analysis and Mechanics 2 CIV104 eng_c104@fayoum.edu.eg

3 مواد ھندسية Material Engineering CIV105 eng_c105@fayoum.edu.eg

4 ھندسة كھربية وميكانيكية
Electrical and Mechanical 

Engineering
CIV106 eng_c106@fayoum.edu.eg

5 مساحة Plane Surveying CIV107 eng_c107@fayoum.edu.eg

6 االحتماالت واإلحصاء Probability and Statistics MTH202 eng_c202@fayoum.edu.eg

1 تحليل وميكانيكا اإلنشاءات-2 (ب)
Structural Analysis and Mechanics-

2 (B)
CIV206 eng_c206@fayoum.edu.eg

2 ميكانيكا الموائع (ب) Fluid Mechanics (B) CIV207 eng_c207@fayoum.edu.eg

3 إنشاء المبانـــي Buildings CIV208 eng_c208@fayoum.edu.eg

4 إدارة المشروعات Construction Management CIV209 eng_c209@fayoum.edu.eg

5 ھندسة الري والصرف Irrigation and Drainage Engineering CIV210 eng_c210@fayoum.edu.eg

6 خرسانة مسلحة-1 (أ) Reinforced Concrete-1 (A) CIV211 eng_c211@fayoum.edu.eg

1 تحليل وميكانيكا اإلنشاءات-3 (ب)
Structural Analysis and Mechanics- 

3 (B)
CIV307 eng_c307@fayoum.edu.eg

2 ميكانيكا التربة (ب) Soil Mechanics (B) CIV308 eng_c308@fayoum.edu.eg

3 خرسانة مسلحة-2 (أ) Reinforced Concrete-2 (A) CIV309 eng_c309@fayoum.edu.eg

4 منشآت معدنية (ب) Steel Structures  (B) CIV310 eng_c310@fayoum.edu.eg

5 ھندسة مياة الشرب Water Supply Engineering CIV311 eng_c311@fayoum.edu.eg

6 تخطيط النقل وھندسة المرور
Transportation Planning and Traffic 

Engineering
CIV312 eng_c312@fayoum.edu.eg

7-1 تصميم المنشآت ضد الزالزل
Design of Structures Resisting 

Earthquakes 
CIV317 eng_c317@fayoum.edu.eg

7-2 ھيدرولوجية المياة السطحية Surface Water Hydrology CIV323 eng_c323@fayoum.edu.eg

7-3 ھندسة التركيبات الصحية Plumbing Engineering CIV320 eng_c320@fayoum.edu.eg

1 تحليل وميكانيكا اإلنشاءات-2 (ب)
Structural Analysis and Mechanics-

2 (B)
CIV206 eng_cc201@fayoum.edu.eg

2 ميكانيكا الموائع (ب) Fluid Mechanics (B) CIV207 eng_cc203@fayoum.edu.eg

3 إنشاء المبانـــي Buildings CIV208 eng_cc206@fayoum.edu.eg

4 إدارة المشروعات Construction Management CIV209 eng_cc207@fayoum.edu.eg

5 ھندسة الري والصرف Irrigation and Drainage Engineering CIV210 eng_cc204@fayoum.edu.eg

6 تحليــــــل عــــددي (ب) Numerical Analysis(B) MTH201 eng_cm201@fayoum.edu.eg

1 تحليل وميكانيكا اإلنشاءات-3 (ب)
Structural Analysis and Mechanics- 

3 (B)
CIV301 eng_cc301@fayoum.edu.eg

2 ھيدروليـــــــكا Hydrolics CIV305 eng_cc308@fayoum.edu.eg

3 خرسانة مسلحة-1 (ب) Reinforced Concrete-1 (B) CIV303 eng_cc309@fayoum.edu.eg

4 منشآت معدنية (ب) Steel Structures  (B) CIV304 eng_cc310@fayoum.edu.eg

ية
اد
عد
اال

ة 
رق
لف
ا

دة
دي
ج

ام
ع

كلية الھندسة - جامعة الفيوم
الفصل الدراسى الثانى - 2020-2019

اسماء ايميل كل مادة
للفرق اعدادى - اولى - ثانية - ثالثة

لكافة الفرق والشعب

ية
دن
لم
ة ا
س
ند
لھ
م ا
س
ق

دة
دي
ج

ى
ول
اال

ية
ثان
ال

ثة
ثال
ال

مة
دي
ق

ية
ثان
ال

ال

1/4



القسم الالئحة الفرقة مسلسل اسم المادة بالعربي اسم المادة باالنجليزي كود المادة email

كلية الھندسة - جامعة الفيوم
الفصل الدراسى الثانى - 2020-2019

اسماء ايميل كل مادة
للفرق اعدادى - اولى - ثانية - ثالثة

لكافة الفرق والشعب

5 تخطيط النقل وھندسة المرور
Transportation Planning and Traffic 

Engineering
CIV307 eng_cc312@fayoum.edu.eg

6-1 تصميم المنشآت ضد الزالزل
Design of Structures Resisting 

Earthquakes 
CIV317 eng_cc317@fayoum.edu.eg

6-2 ھيدرولوجية المياة السطحية Surface Water Hydrology CIV323 eng_cc323@fayoum.edu.eg

6-3 نظم ھندسة مدنية Engineering Systems CIV320 eng_cc320@fayoum.edu.eg

1 المعادالت التفاضلية Differential Equations MTH102 eng_pm102@fayoum.edu.eg

2 دوائر كھربية 2 Electrical Circuits 2 GEE107 eng_pg107@fayoum.edu.eg

3 مجاالت كھربية ومغناطيسية 1 ElectromagneticFields 1 GEE108 eng_pg108@fayoum.edu.eg

7 ھندسة ميكانيكية2 Mechanical Engineering 2 MPE109 eng_pm109@fayoum.edu.eg

5 قياسات واختبارات كھربيه 1
Electrical Measurements and 

Testing 1
GEE110 eng_pg110@fayoum.edu.eg

6 إلكترونيات1 Electronics 1 ECE111 eng_pe111@fayoum.edu.eg

1 آالت التيار المستمر و المحوالت DC  Machines and Transformers EPE202 eng_pe202@fayoum.edu.eg

2 االحتماالت واإلحصاء Probability and Statistics MTH202 eng_pm202@fayoum.edu.eg

3 قياسات واختبارات كھربية 2
 Electrical Measurements and

Testing  2
EPE219 eng_pe219@fayoum.edu.eg

7 نمذجة نظم القوى الكھربية Modeling of Electric Power System EPE214 eng_pe214@fayoum.edu.eg

5 ھندسة االتصاالت وااللكترونيات
 Communication and Electronics

Engineering
ECE215 eng_pe215@fayoum.edu.eg

6 التحليل العددي Numerical Analysis MTH201 eng_pm201@fayoum.edu.eg

1
تدفق القدرة و األخطاء فى الشبكة 

الكھربية
Load Flow and Faults in Electric 

Power System
EPE306 eng_pe306@fayoum.edu.eg

2 أجھزة  وأنظمة الحماية Protection Devices and systems EPE307 eng_pe307@fayoum.edu.eg

3 اإلكترونيات قوى متقدمة Advanced Power Electronics EPE308 eng_pe308@fayoum.edu.eg

4 ھندسة التحكم االلي Automatic control engineering EPE309 eng_pe309@fayoum.edu.eg

5 مقرر اختياري 2 Elective Course 2 EPE311 eng_pe311@fayoum.edu.eg

6 االقتصاد والتشريعات الھندسية
Engineering Economy and 

Legislation 
GEN310 eng_pg310@fayoum.edu.eg

1 المعادالت التفاضلية Differential Equations MTH102 eng_cm102@fayoum.edu.eg

2 دوائر كھربية 2 Electrical Circuits 2 GEE107
eng_cg107@fayoum.edu.eg

3 مجاالت كھربية ومغناطيسية 1 ElectromagneticFields 1 GEE108 eng_cg108@fayoum.edu.eg

4 ھندسة ميكانيكية2 Mechanical Engineering 2 MPE109 eng_cm109@fayoum.edu.eg

5 قياسات واختبارات كھربيه
Electrical Measurements and 

Testing 1
GEE110 eng_cg110@fayoum.edu.eg

6 إلكترونيات1 Electronics 1 ECE111 eng_ce111@fayoum.edu.eg

1 إلكترونيات 3   Electronics 3 ECE209 eng_ce209@fayoum.edu.eg

2 االحتماالت واإلحصاء Probability and Statistics MTH202 eng_cm202@fayoum.edu.eg

3 ھندسة الحاسبات Computer Engineering CCE216 eng_cm216@fayoum.edu.eg

4 ھندسة القوي الكھربية Electrical Power Engineering EPE211 eng_ce211@fayoum.edu.eg

5 تحليل اإلشارات الكھربية Signal Analysis ECE212 eng_ce212@fayoum.edu.eg

6 التحليل العددي Numerical Analysis MTH201 eng_cm2011@fayoum.edu.eg

1 الكترونيات 5 Electronics 5 ECE307 eng_ce307@fayoum.edu.eg

2 أجھزة الموجات الكھرومغناطيسية Electromagnetic waves Devices ECE308 eng_ce308@fayoum.edu.eg

3 االتصاالت الرقمية Digital Communications  ECE309 eng_ce309@fayoum.edu.eg

4 قياسات ومعمل Measurements and Labs ECE310 eng_ce310@fayoum.edu.eg

5 الھوائيات واإلشعاع Antennas and Radiation ECE311 eng_ce311@fayoum.edu.eg

6 مقرر اختيارى 2 Elective Course (2) ECE312 eng_ce312@fayoum.edu.eg
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كلية الھندسة - جامعة الفيوم
الفصل الدراسى الثانى - 2020-2019

اسماء ايميل كل مادة
للفرق اعدادى - اولى - ثانية - ثالثة

لكافة الفرق والشعب

1 ھندسة الحاسبات-2 Computer Engineering 2 ECE304 eng_ce3041@fayoum.edu.eg

2 قياسات ومعمل-2 Measurements and Labs-2 ECE308 eng_ce3081@fayoum.edu.eg

3 ھندسة التحكم Control Engineering ECE309 eng_ce3091@fayoum.edu.eg

4 (ب)موجات كھرومغناطيسية 1 -  Electromagnetic waves 1-B ECE305 eng_ce3051@fayoum.edu.eg

5 (ب)اتصاالت 1- Communications 1- B ECE307 eng_ce3071@fayoum.edu.eg

6 مقرر اختياري 2 Elective Course (2) ECE321 eng_ce3021@fayoum.edu.eg

1 المعادالت التفاضلية Differential Equations MTH102 eng_sm102@fayoum.edu.eg

2 دوائر كھربية 2 Electrical Circuits 2 GEE107 eng_sg107@fayoum.edu.eg

3 ھندسة الحاسبات 1 Computer Engineering 1 CCE108 eng_sc108@fayoum.edu.eg

4 ھندسة ميكانيكية2 Mechanical Engineering 2 MPE109 eng_sm109@fayoum.edu.eg

5 قياسات واختبارات كھربيه
Electrical Measurements and 

Testing
GEE110 eng_sg110@fayoum.edu.eg

6 إلكترونيات1 Electronics 1 ECE111 eng_se111@fayoum.edu.eg

1 إلكترونيات 3 Electronics 3 ECE209 eng_se209@fayoum.edu.eg

2 االحتماالت واإلحصاء Probability and Statistics MTH202 eng_sm202@fayoum.edu.eg

3 ھندسة الحاسبات 2 Computer Engineering 2 CCE210 eng_sc210@fayoum.edu.eg

4 ھندسة القوي الكھربية Electrical Power Engineering EPE211 eng_se211@fayoum.edu.eg

5 تحليل اإلشارات الكھربية Signal Analysis ECE212 eng_se212@fayoum.edu.eg

6 التحليل العددي Numerical Analysis MTH201 eng_sm201@fayoum.edu.eg

1 تأمين شبكات الحاسب Security of  Computer Network CCE304 eng_sc304@fayoum.edu.eg

2 نظم التشغيل Operating Systems CCE306 eng_sc306@fayoum.edu.eg

3 االتصاالت الرقمية Digital communications ECE309 eng_se309@fayoum.edu.eg

4 قياسات ومعمل Lab and Measurements ECE310 eng_se310@fayoum.edu.eg

5 (2)مقرر اختيارى  Elective course(2) CCE311 eng_sc311@fayoum.edu.eg

6 أساسيات قواعد البيانات Database Fundamentals CCE307 eng_sc307@fayoum.edu.eg

1 الرسم ووسائل التعبير المعماري 2
 Drawing and Architectural

Expression Tools 2
ARC125 eng_aa125@fayoum.edu.eg

2 التشييد ونظم البناء Construction and Building systems ARC126 eng_aa126@fayoum.edu.eg

3 التصميم المعماري  2 Architectural Design 2 ARC127 eng_aa127@fayoum.edu.eg

4 تاريخ العمارة  1 History of Architecture 1 ARC128 eng_aa128@fayoum.edu.eg

5 مساحة Surveying CIV112 eng_ac112@fayoum.edu.eg

6 خواص ومقاومة المواد
 Materials Characteristics and

Resistance
CIV113 eng_ac113@fayoum.edu.eg

1
اإلنشاء المعماري ومبادئ 

التصميمات التنفيذية 2
 Building Construction and

Principles of Executive Designs 2
ARC226 eng_aa226@fayoum.edu.eg

2 التصميم المعماري 4 Architectural Design 4 ARC227 eng_aa227@fayoum.edu.eg

3 تاريخ العمارة  2 History of Architecture 2 ARC228 eng_aa228@fayoum.edu.eg

4 تصميم وتحكم بيئي Design and Environmental Control ARC229 eng_aa229@fayoum.edu.eg

5 الدراسات المعمارية وإإلنسانية
 Architectural Studies and

Humanities
ARC230 eng_aa230@fayoum.edu.eg

6 التدريب الميداني 1 Field Training 1 ARC231 eng_aa231@fayoum.edu.eg

7 األساسات Foundations CIV222 eng_ac222@fayoum.edu.eg

1 تصميمات تنفيذية  2 Executive Designs 2 ARC327 eng_aa327@fayoum.edu.eg

2 التصميم المعماري  6 Architectural Design 6 ARC328 eng_aa328@fayoum.edu.eg

3 نظريات العمارة 4 Theories of Architecture 4 ARC329 eng_aa329@fayoum.edu.eg

4 تركيبات فنية Technical Installations ARC330 eng_aa330@fayoum.edu.eg

5 اإلسكان Housing ARC331 eng_aa331@fayoum.edu.eg

6
مقرر اختياري2( دراسات البيئة – 

دراسات التراث )
 Elective Courses 2 (Studies of

(Environment and Heritage
ARC332 eng_aa332@fayoum.edu.eg
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كلية الھندسة - جامعة الفيوم
الفصل الدراسى الثانى - 2020-2019

اسماء ايميل كل مادة
للفرق اعدادى - اولى - ثانية - ثالثة

لكافة الفرق والشعب

7 التدريب الميداني 2 Field Training 2 ARC333 eng_aa333@fayoum.edu.eg

1 المعادالت التفاضلية Differential Equations MTH102 eng_mm102@fayoum.edu.eg

2 ميكانيكا الموائع 1 Fluid Mechanics I MPE122 eng_mm122@fayoum.edu.eg

3 تحليل اإلجھادات Stress Analysis MDP123 eng_mm123@fayoum.edu.eg

4 علم المواد 1 Material Technology I MDP124 eng_mm124@fayoum.edu.eg

5 ھندسة كھربية واليكترونية
Electrical and Electronics 

Engineering
ECE125 eng_me125@fayoum.edu.eg

6 اقتصاد ھندسى Engineering Economy IND126 eng_mi126@fayoum.edu.eg

7 كتابة تقارير فنية Technical Report Writing GEN127 eng_mg127@fayoum.edu.eg

1 االحتماالت واإلحصاء Probability and Statistics MTH202 eng_mm202@fayoum.edu.eg

2 انتقال حرارة Heat Transfer MPE222 eng_mm222@fayoum.edu.eg

3 بحوث عمليات Operation Research IND223 eng_mm223@fayoum.edu.eg

4 عمليات تصنيع 2 Manufacturing processes  II MDP224 eng_mm224@fayoum.edu.eg

5 تصميم ماكينات 1 Machine Design I MDP225 eng_mm225@fayoum.edu.eg

6 ميكانيكا الموائع 2 Fluid Mechanics II MPE226 eng_mm226@fayoum.edu.eg

7 تدريب ميدانى Field Training MEC227 eng_mm227@fayoum.edu.eg

1 التحكم اآللى Automatic Control MDP321 eng_mm321@fayoum.edu.eg

2 اآلالت التوربينية 1 Turbomachinery I MPE322 eng_mm322@fayoum.edu.eg

3 قياسات وأجھزة Measurements and Instruments MPE323 eng_mm323@fayoum.edu.eg

4 تصميم ماكينات 2 Machine Design  II MDP324 eng_mm324@fayoum.edu.eg

5 الطاقة الجديدة والمتجددة New and Renewable Energy MPE325 eng_mm325@fayoum.edu.eg
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ية
يك
كان
مي
 ال
سة
ند
لھ
م ا
س
ق

دة
دي
ج

ى
ول
اال

ية
ثان
ال

ثة
ثال
ال

4/4


